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Bismillahirrohmaanirrohim 

Assalaamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Alhamdulillahirabbil’ alamin 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, 

karunia dan kuasa-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

Penyusunan tugas akhir ini diajukan guna memenuhi persyaratan untuk 

menempuh Ujian Sidang Diploma III Fakultas Bisnis dan Manajemen jurusan 

manajeman Universitas Widyatama. 

Penulis telah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan karya tulis ini, 

namun tentunya ada kekurangan dan kesalahan dalam hal teknis maupun non-

teknis yang tentunya tidak penulis sengaja. Oleh karena itu segala masukan dan 

kritik yang dapat menyempurnakan tugas akhir ini akan sangat diharapkan. 

Penulis juga berharap tugas akhir ini dapat memberikan manfaat kepada pihak 

yang berkepentingan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian 

selanjutnya. 

Dalam penyusunan tugas akhir ini mulai dari awal sampai dengan akhir tentunya 

penulis mendapat dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Untuk itu dengan 

rasa tulus dan penghargaan tinggi penulis mempersembahkan tugas akhir ini 

untuk kedua orang tua yang selama ini mengerti dan memberikan cinta dan kasih 

sayangnya kepada penulis.  

 

 

 

 

 



Dalam kesempatan ini penulis juga  menyampaikan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

 Bapak H. Achmad Sanusi, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing yang 

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan 

bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir 

ini. 

 Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, A.K., S.E., M.S., Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

 Bapak Dr. H. Mame Sutoko, Ir., D.E.A., selaku rektor Universitas 

Widyatama. 

 Ibu Sri Astuti Pratminingsih, S.E., M.A., selaku Dekan Fakultas Bisnis 

dan Manajemen Universitas Widyatama. 

 Bapak Iwan Ridwansyah, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi 

Manajemen D – III Universitas Widyatama. 

 Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan studi di Universitas Widyatama. 

 Bapak Irfan Setiaputra, selaku Direktur Utama PT. INTI (Persero) 

 Ibu Hamimah, selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, 

tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada 

penulis selama penulis melakukan PKL/Riset di PT. INTI (Persero).  

 Bapak Agus Kurniawan F, selaku Assisten Manajer Bang. SDM PT. INTI 

(Persero). 

 Seluruh karyawan PT. INTI (Persero)  

 Kakakku Wenty Rohayati yang sudah banyak memberi dukungan. 



 Teman-temanku : Firman nu Kasep, Idoys Crazy, Anggie Manuhutu, Ferry 

The Barnaz, Vedi Juliawaty, Deddi, Windy, Agung Sukmawa, Yudhi, Tita 

Puspasari, Icha Qistina, Memet, Sabri, Boncel, Akbar, dan semua orang 

yang dekat dengan penulis lakukanlah yang terbaik untuk masa depan. 

 Keluarga-keluarga : Nenek, Om, Tante, Saudara sepupu,  dan buat 

semuanya yang gak bisa disebutin satu-persatu. Terima kasih yang 

sebesar-besarnya. 

Semoga Allah SWT selalu memberikan rejeki, rahmat, dan hidayah-Nya serta 

memperluas ilmu kita agar mampu berjalan di dunia ini dengan selamat dan selalu 

berada di jalan yang benar. Amin… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


